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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Ngành thép Việt Nam ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong quý III
Ảnh hưởng tiêu cực của đợt giãn cách xã hội dài nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Việt Nam vừa qua không làm ảnh
hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận của các nhà sản xuất thép trong nước trong quý III vừa qua. Tập đoàn Hòa Phát công
bố doanh thu tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1,7 tỷ USD, mang lại lợi nhuận sau thuế kỷ lục 10,35 nghìn tỷ
đồng. Đến hết quý III, Hòa Phát đã sản xuất khoảng 6,1 triệu tấn thép thô, tăng 50% so với năm 2020, trong đó thép cuộn
cán nóng đạt gần 2 triệu tấn. Tập đoàn Thép Tiến Lên báo cáo kết quả doanh thu tăng 15% so với ba quý cùng kỳ nhờ giá
thép thế giới tăng, trong khi lượng hàng tồn kho thấp. Tập đoàn Gang thép Thái Nguyên cũng là một doanh nghiệp tăng
mạnh doanh thu gần 50% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu sắt thép thế giới tăng mạnh, đặc biệt là từ Trung Quốc.
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* Giá quặng sắt thế giới và tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này khi nước
này đang tăng cường các biện pháp để hạ nhiệt giá than cốc ở mức rất cao. Chính
sách can thiệp vào giá than của Trung Quốc không chỉ làm giá than thế giới giảm
mà các loại hàng hóa khác như sắt thép, quặng sắt cũng giảm tương ứng. Theo
chuyên gia phân tích từ SinoSteel Futures, thị trường hàng hóa của Trung Quốc
đang vào giai đoạn “hoảng loạn”. Giá than nhiệt tương lai trên Sàn giao dịch hàng
hóa Trịnh Châu giảm 9,7% trong sáng hôm qua xuống còn 161,48 USD/tấn, mức
thấp nhất kể từ tháng 9, cũng như giảm hơn 40% kể từ mức cao kỷ lục thiết lập
vào ngày 19/10 trước đó. Giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 12 ở Thượng Hải giảm
3,2% xuống còn 3.020 USD/tấn.
* Liên minh châu Âu đang cân nhắc đến một thỏa thuận với Mỹ trong thời gian
tới để chấm dứt chiến tranh thương mại với Mỹ liên quan đến việc xuất khẩu thép,
tuy nhiên các chuyên gia nhận định, đây sẽ chỉ là một thỏa thuận hòa hoãn của
châu Âu chứ không đồng nghĩa với việc EU chấp nhận các mức hạn ngạch thuế
quan và khối lượng thép được xuất khẩu vào nước này như hiện nay. Vào năm
2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã gây ra cuộc chiến thương mại với châu
Âu bằng cách áp thuế và hạn ngạch nhập khẩu với thép và nhôm từ châu Âu khi
Chính phủ Mỹ bấy giờ cho rằng, đây là mối đe dọa mang tầm an ninh quốc gia đối
với ngành công nghiệp nặng của nước này. Tuy nhiên khi Tổng thống Joe Biden
nhậm chức, các biện pháp thuế quan này vẫn chưa được dỡ bỏ. Trong cuộc họp
với các nhà ngoại giao thương mại vào hôm qua, Ủy ban châu Âu lạc quan rằng
có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ, song chưa rõ liệu thỏa thuận đó có kéo
dài được lâu hay không.
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

